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Verwante documenten en hulpmiddelen 
Arbeidsreglement  
Onthaalbrochure vrijwilligers 
Registratieformulier grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van gebruikers 
Geschreven referentiekader rond grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van gebruikers (in 3. Het 
kwaliteitsbeleid: missie, visie, waarden, doelstellingen en geschreven referentiekader) 
Structuur teamoverleg 
 
Definitie ‘grensoverschrijdend gedrag’ 
zie geschreven referentiekader rond grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van gebruikers. 
 
Werkwijze 
 
1.  Preventie van grensoverschrijdend gedrag t.a.v. de gebruiker: 
 
1.1. Kennen van de gebruiker (en diens omgeving). 
 

 Binnen de procedure handelingsplanning wordt een zo volledig mogelijk beeld gevormd van de 
persoon met een handicap. Er wordt binnen het dossier aandacht besteed aan het algemene 
welzijn van de persoon, zowel fysiek als psychologisch. Vermoedens van grensoverschrijdend 
gedrag kunnen hier vermeld worden. Het dossier wordt eveneens besproken binnen het 
begeleidend team, met de gebruiker zelf en met zijn of haar familie. Op deze momenten kan er 
gepeild worden naar eventueel grensoverschrijdend gedrag. Dit geheel wordt gecoördineerd 
door de pedagoog/zorgconsulent (zie procedure 4.f.2. Het uitvoeren, evalueren en bijsturen van 
de individuele dienstverleningsovereenkomst). 

 Door het opbouwen van een vertrouwensrelatie met de gebruiker en zijn/haar familie, willen we 
voorkomen dat bepaalde situaties ontsporen. We hebben oog voor problematische situaties. 

 Indien de gebruiker een zorgvraag stelt op het vlak van het voorkomen van grensoverschrijdend 
gedrag, wordt er gezocht naar antwoorden. Rond dit thema wordt een handelingsplan gemaakt, 
waarbij concrete afspraken en maatregelen worden vastgelegd (bv. voorlichting, stimuleren 
assertiviteit,…). Het geheel wordt gecoördineerd door de pedagoog/zorgconsulent (zie procedure 
4.f.2 handelingsplanning).  

 Binnen het teamoverleg worden de gebruikers besproken. Hiervoor is er een vast item op de 
agenda voorzien (zie structuur teamoverleg). Binnen dit thema kunnen de bezorgdheid over of 
vermoedens rond een of andere vorm van grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar gesteld 
worden. De verantwoordelijke van de afdeling staat ervoor in dat er ruimte is voor het bespreken 
van de gebruikers. 

 
1.2. Deskundigheid en openheid bij personeel. 

 

 Bij de selectie van een nieuw personeelslid wordt er gepeild naar de attitude van de kandidaat. 
De competenties ‘respectvol omgaan met personen met een handicap’ en ‘betrouwbaar en 
integer’ worden getoetst. 

 Het geschreven referentiekader rond grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van gebruikers 
geeft weer wat er wordt verstaan onder grensoverschrijdend gedrag, en wat de houding hier 
tegenover is. Het referentiekader maakt deel uit van het kwaliteitshandboek en kan door alle 
betrokkenen worden ingekeken via de N-schijf en de website www.dienstencentrumklavertje.be 

http://www.dienstencentrumklavertje.be/
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 Er is achtergrondinformatie rond seksualiteit en grensoverschrijdend gedrag aanwezig binnen 
het dienstencentrum. Deze wordt verzameld binnen de bibliotheek en beheerd door de 
verantwoordelijke van de afdeling. Alle personeelsleden, gebruikers en vrijwilligers kunnen 
gebruik maken van de bibliotheek. Ook via vorming en intervisie wordt de deskundigheid 
vergroot. 

 Binnen het volledige dienstencentrum wordt er gestreefd naar een sfeer van open 
communicatie. De teamverantwoordelijken benadrukken bij al het personeel (begeleidend, 
logistiek,…) dat vermoedens van grensoverschrijdend gedrag, net als alle andere klachten, 
gemeld kunnen en moeten worden. 

 In het arbeidsreglement (zie document ‘arbeidsreglement’) staat vermeld dat immoreel gedrag 
aanleiding geeft tot ontslag om dringende redenen. Grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van 
gebruikers wordt aanzien als immoreel gedrag. 

 
1.3. Communicatie met andere betrokkenen 

 

 Het geschreven referentiekader rond grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van gebruikers 
geeft weer wat er wordt verstaan onder grensoverschrijdend gedrag, en wat de houding hier 
tegenover is. Het referentiekader maakt deel uit van het kwaliteitshandboek en kan door alle 
betrokkenen worden ingekeken.  

 Vrijwilligers en stagiaires krijgen bij aanvang een contract. Hierin staat vermeld dat 
grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van gebruikers verboden is en aanleiding geeft tot het 
stopzetten van de samenwerking. Tevens wordt er op gewezen dat zij gehouden zijn aan 
meldingsplicht, in geval van vermoedens of klachten rond grensoverschrijdend gedrag. (Zie 
document ‘onthaalbrochure vrijwilligers’). 

 Jaarlijks wordt op de gebruikersraad een overzicht gegeven van de klachten en de tevredenheid. 
Op dat moment wordt de klachtenprocedure kort overlopen. Er wordt vermeld dat die 
klachtenprocedure ook geldt voor klachten of vermoedens rond grensoverschrijdend gedrag 
tegenover gebruikers. 

 
2. Detectie van grensoverschrijdend gedrag. 
 

 Wanneer een klacht van grensoverschrijdend gedrag wordt gemeld, of wanneer iemand met een 
vermoeden rond grensoverschrijdend gedrag zit, is de ontvanger van de boodschap verplicht dit 
te melden aan de verantwoordelijke of directie. Bescherming of collegialiteit is binnen deze 
materie misplaatst en niet melden is ongeoorloofd. 

 De verantwoordelijke van de afdeling  brengt de pedagoog op de hoogte. Deze registreert de 
klacht of het vermoeden rond grensoverschrijdend gedrag op het ‘Registratieformulier  
grensoverschrijdend gedrag’. De pedagoog of de verantwoordelijke van de afdeling (of, in 
overleg, een ander teamlid) gaat het gesprek aan met het slachtoffer. Daarnaast onderzoeken de 
verantwoordelijke van het team en de pedagoog of er beschermingsmaatregelen moeten 
worden getroffen naar het slachtoffer toe. Indien nodig wordt er actie ondernomen (bv. de 
dader verwijderen). Van ieder gesprek wordt een schriftelijk verslag gemaakt in het 
registratieformulier.  

 De verantwoordelijke van het team roept het directieteam samen, dat verder de 
eindverantwoordelijkheid zal dragen. Het directieteam kan ad hoc versterkt worden met externe 
deskundigen of andere betrokkenen. De eindverantwoordelijke voor de procedure is de 
pedagoog.  

 Het directieteam doet het nodige onderzoek en evalueert de ernst van de feiten, via gesprekken 
met de verschillende betrokkenen (melder, slachtoffer, dader, team, familie,…). Wanneer de 
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conclusie is dat er geen sprake is van gegrondheid van het vermoeden, wordt de procedure hier 
afgerond. Dit wordt teruggekoppeld met de betrokkenen (waaronder minstens het slachtoffer en 
de familie) en geregistreerd in het registratieformulier grensoverschrijdend gedrag. 

 
3. Gepast reageren op grensoverschrijdend gedrag  
 

 Wanneer het gaat om een gegrond vermoeden of een vastgesteld feit, worden er verdere 
stappen ondernomen. Dit kan gaan van het betrekken van een externe expert,  het bieden van 
beschermingsmaatregelen, gesprekken met slachtoffer, gesprekken met familie, gesprekken met 
de dader, tot het specifiek begeleiden van andere betrokkenen, personeel, medebewoners,… 
Hierbij wordt rekening gehouden met de individuele gebruiker en de specifieke situatie van 
grensoverschrijdend gedrag. Ook aan de dader wordt de nodige uitleg gegeven en worden er 
maatregelen getroffen. Van ieder overleg wordt een verslag gemaakt, in het registratieformulier 
grensoverschrijdend gedrag. 

 Het algemeen meldpunt voor alle burgers is 1712. Op dit telefoonnummer kan informatie 
worden gevraagd, over de ernst van de situatie en de te nemen stappen. 

 Wanneer het gaat over grensoverschrijdend gedrag dat zich voordoet ten aanzien van een 
zorggebruiker binnen de voorziening, en gesteld door een medezorggebruiker, een personeelslid 
of derde die handelt in opdracht van de voorziening, is er meldingsplicht bij het Vlaams 
Agentschap voor Personen met een Handicap. Dit gebeurt via het registratieformulier op 
gog@vaph.be.  Het directieteam doet de afweging of een melding bij het VAPH aangewezen is. 
Criteria hiervoor zijn: de ernst van het grensoverschrijdend gedrag, de ernst van de gevolgen 
(fysiek letsel, ernstige materiële schade), de mate van impact op de betrokkenen en de 
omgeving. De melding bij het VAPH gebeurt door de pedagoog. 

 Indien nodig zullen er juridische stappen worden gezet. Het gerechtelijk onderzoek gebeurt 
onafhankelijk. 

 Indien de klacht zich richt tot één van de leden van het directieteam, zal er gekozen worden voor 
een andere samenstelling van het team dat deze zaak behartigt. Er zal een vertegenwoordiging 
zijn vanuit de Raad van Toezicht en/of vanuit de Raad van Bestuur vzw. Stijn. 

 Doorheen heel het proces wordt discreet en respectvol omgegaan met informatie. Hierbij wordt, 
op een respectvolle manier, informatie gegeven aan de betrokkenen in deze situatie. 

  
4. Evaluatie 
 

 Er gebeurt een grondige evaluatie van de ondernomen stappen en de volledige procedure, door 
het directieteam. Indien nodig worden corrigerende en preventieve maatregelen afgesproken. 
Hiervan wordt een verslag gemaakt. 

 Er wordt een samenvattend verslag gemaakt in het registratieformulier grensoverschrijdend 
gedrag, door de pedagoog. 

 
Registraties 
 

Registratie wie Indexering bewaartermijn 

dossier van de gebruiker pedagoog/zorgcon
sulent 

In dossiermap op 
N-schijf 

30 jaar 

registratieformulier 
grensoverschrijdend gedrag 

pedagoog in dossiermap op 
N-schijf 

30 jaar 
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